INFORMATIVO Nº 1
RESULTADO DA AVALIAÇÃO CURRICULAR E RECURSOS DA FASE DE
AVALIAÇÃO CURRICULAR

Os candidatos avaliados deverão tomar conhecimento da avaliação exposta em cada campo da
Ficha de Inscrição eletrônica: (FORMAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÕES, CURSOS
COMPLEMENTARES E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL), acessando sua ficha de
inscrição com seu login e senha cadastrados no sistema. Clicando no campo IMPRIMIR
FICHA, o candidato tomará ciência do motivo da perda de pontuação e/ou da eliminação do
processo seletivo.
A respeito dos recursos da fase de Avaliação Curricular, observar o previsto no item 5.2.15 e
seus respectivos subitens (abaixo transcritos), além do estabelecido no item 6. RECURSOS
(sobre modelo, local de protocolo e horários) e item 10. CRONOGRAMA INICIAL DE
ATIVIDADES (sobre prazos e datas).
Transcrição
“5.2.15 - Após a divulgação do resultado da Avaliação Curricular será concedido o prazo de
três dias úteis para que o candidato interponha recurso, a fim de oportunizar a entrega de
documento que implicou em perda de pontos na Avaliação Curricular ou que motivou a
eliminação do processo seletivo. O modelo e locais de entrega dos recursos deverão seguir o
previsto no item 6. O resultado do recurso será publicado na página eletrônica da 7ª RM, na
área destinada aos processos seletivos.

5.2.15.1 - Somente serão considerados os documentos relativos à geração da pontuação
automática, por ocasião do preenchimento da Ficha de Inscrição Eletrônica. Não serão aceitos
documentos que porventura aumentem a nota virtual atribuída pelo sistema.

5.2.15.2 - Os recursos deferidos nesta fase implicarão em reposicionamento na classificação do
certame, a qual será publicada na página eletrônica da 7ª RM.

5.2.15.3 - O recurso julgado “indeferido” constitui a última instância na esfera administrativa,
esgotando-se a possibilidade de impetração de novo embargo que trate do mesmo assunto.”
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